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BASTOS LUZ 

Caluz é uma artista visual de São Paulo, formada em 

Licenciatura em Artes Visuais pela FMU e pós graduada em 

arte educação pelo SENAC. 

Seu trabalho artístico tem uma poética voltada para as 

questões das mulheres reais, e valorização da 

ancestralidade das mulheres brasileiras como forma de 

resistência. 

Caluz usa cores fortes e vivas em suas obras e expressa a 

busca pelo autoconhecimento e pelas suas raízes 

ancestrais por meio de retratos femininos muito familiares, 

que poderiam ser nossas mães, irmãs, avós, ou até mesmo 

Deusas e Orixás que dão força para as mulheres seguirem. 



TRABALHOS ARTíSTICOS



"A Brasileira" Maio de 2022 - Empena para o projeto MAR 22+100
Pintura de empena em homenagem as mulheres da semana de arte 
moderna de 22.  

Realização: @efemmeras, @gentilizacao, @smculturaspMural completo 



A pintura " A brasileira" é uma releitura da obra 
"Portuguesa" de Maria Pardos. 

A Artista Caluz utilizou a obra da pintora modernista 
Maria Pardos como inspiração e referência para sua 

criação, porém pensando como o modernismo se 
aprofundou e causou reflexões sobre identidade 

brasileira que refletem até hoje na contemporâneidade, 
a artista utilizou elementos simbólicos para mostrar essa 
brasilidade em suas obras como as plantas de proteção, 

arruda, antúrios, as cores mais fortes e tropicais, e os 
próprios traços da mulher retratada para trazer ao 

protagonismo a identidade de uma mulher brasileira em 
sua busca por autoconhecimento e complexidade.

Projeto em pintura digital



Ilustração "Mania de pássaros" 

Casa de cultura da Vila Guilherme
Mês do Hip-Hop 2022  - Graffiti e as Mulheres 
Mitológicas



Graffiti na vila Itaim - 02/2022



Graffiti em Homenagem ao dia da mulher negra latino-americana e caribenha 



Casa de cultura Tremembé 2021
Graffiti em Homenagem ao dia da mulher
negra latino-americana e caribenha 

Casa de cultura Hip Hop do Jaçanã 2021
Renovação da faixada da Ocupação
 Casa de Cultura Hip Hop do Jaçanã



Virada Feminista 2020
Processos criativos 

de Caluz 

BIENAL DA UNE  - 2021
Live: Entre a Resistência

e a existência - Reflexões

sobre o histórico de

mulheres artistas

urbanas



ilustração do livro 
"Nossos novos dias"
Formação das agentes
sociais na Vila Albertina
em 2020 
Fundação Gol de Letra 

Ilustração para o livro
 " Fala Carolinas"  - 2020
Mulheres na luta por vida e
dignidade 



ilustrações em 
guache e aquarela



2º Encontro Graffiti Mulher e Cultura
de Rua  - 2020

Graffiti - Fábricas de Cultura do
Capão Redondo

Virada Cultural 2020
Exposição "Somos os sonhos de nossas

ancestrais"
 

Artista e curadora 

 



Coletiva de mulheres
grafiteiras 
virada sustentável
10/20
Ação de graffiti nas
fábricas de cultura da
Zona Norte 

Exposição coletiva 
Matriarcas Quilombolas
virada cultural 2020
12/20



Lives “Artes visuais e suas diferentes
frentes de ação” 
Bibliotecas Municipais de São Paulo 
08/20

Exposição coletiva "MIRA" 
Miranda da 9 e julho
08/19

Exposição solo
"Mulheres da cidade" 
03/18



OBRIGADA


